
SELETIVA DE BEACH TENNIS 
Modalidade: Beach Tennis Masculino e Feminino 

 
 

Data: 23 de outubro de 2021 
Início: 09h 
Local: Quadra de Areia (1 e 2)  
Categorias: Masculino e Feminino 
Faixa Etária: Associados acima de 16 anos  
Inscrições até: 20 de outubro de 2021. 
 
Objetivo: Selecionar os melhores associados, praticantes da modalidade, para 
representar a AABB na JESAB a ser realizada nos dias 20 e 21 de novembro na 
AABB de Limeira-SP. 
  
 

Regulamento Específico 
 

 Inscrições 

As inscrições deverão ser preenchidas em duplas, no depto. de esportes, 

pessoalmente ou através do telefone (5511-9555/ R.: 2180) , não serão aceitas 

inscrições individuais.  

Haverá o limite de inscrição das duplas. 

 

 Categorias 

Inscrição  

Masculina e feminina (duplas). 

  

● Forma de disputa 

A forma de disputada será de acordo com o número de duplas inscritas. 

Os jogos serão realizados com a disputa de 3 sets de 6 games (sujeito a alteração). 

 

● Premiação 

Serão agraciados com medalhas as 3 melhores duplas classificadas. Porém, 

apenas a 1ª dupla de cada categoria irá representar a AABB na JESAB/2021.  
 

Exigências para a participação na JESAB/ alguns itens do regulamento:  
Na impossibilidade da dupla campeã não poder participar, irá a dupla vice-campeã, 
e caso também não possa será seguido a sequência de posições da seletiva. Caso 
apenas um associado não possa ir, o outro integrante poderá escolher alguém fora 
de ordem, mas que tenha participado da seletiva. Sendo que temos as exigências 
de regulamento do CESABB que parte do regulamento consta abaixo.  
 

 Capítulo V – Das categorias de associados.  
Art. 9º Para fins de Jornada, os associados são classificados em efetivos e não 
efetivos. Entende-se como associado todo aquele que contribui mensalmente com 
a AABB, exceto os beneméritos (limitado a dois por modalidade), desde que 
devidamente comprovado. 
1º Serão considerados associados efetivos: 



a) funcionários do Banco do Brasil da ativa; 
b) ex-funcionários(as) que recebam benefícios vitalícios de entidade de previdência 
complementar patrocinada pelo Banco do Brasil, por exemplo: PREVI (verba P300 
– Previ benefício); 
c) pensionistas da PREVI; 
d) ex-dependentes de efetivos (filhos com mais de 24 anos); 
e) ex-funcionários dos bancos incorporados que recebem complementação vitalícia 
de aposentadoria pela respectiva previdência do banco incorporado (NOSSA 
CAIXA, BESC, etc.); 
f) dependentes das categorias estabelecidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” deste 
parágrafo. 
§ 2º Serão considerados associados não efetivos: as demais categorias inscritas no 
Estatuto 
da afiliada e respectivos dependentes (enquadrados no Artigo 14). 
§ 3º Não poderão participar associados cuja categoria não esteja devidamente 
registrada no estatuto e no Relatório Anual da FENABB, por exemplo: sócio atleta, 
sócio goleiro, sócio 
diretor, etc. 
Art. 12 O associado efetivo e não efetivo inscrito pela AABB poderá participar das 
Jornadas, desde que cumpridas as seguintes exigências: 
a) estar em dia com o pagamento das mensalidades para com a AABB, exceto 
beneméritos, sendo no máximo dois por modalidade. Fica proibida a participação 
de sócio atleta ou categoria similar não prevista no estatuto. Os pagamentos 
deverão ser comprovados mês a mês, nos respectivos vencimentos e não efetuados 
em pagamento único (mensalidades vencidas). Mensalidades pagas 
acumuladamente, deverão ser comprovadas pelo menos três mensalidades pagas 
em meses anteriores. A comprovação de pagamento das mensalidades dar-se-á 
das seguintes formas: 
a.1) débito em conta do associado emitido pelo Banco; 
a.2) cartão de crédito/débito do próprio associado; 
a.3) boleto em nome do associado, autenticado pela rede bancária; 
a.4) sistema SICLUS; 
a.5) convênios com empresas/entidades. Neste caso, é preciso comprovar o 
pagamento à AABB e o vínculo trabalhista do associado com o conveniado; 
a.6) transferência da conta do associado para a conta da AABB (emitido pelo 
Banco). 
OBSERVAÇÃO 1: Os comprovantes dos itens a.1, a.2 e a.6 também poderão ser 
em nome do filho, do genitor ou cônjuge/companheiro(a) do associado. Caso o 
detentor da conta debitada também seja associado, deverá obrigatoriamente 
comprovar o seu pagamento e o pagamento do(s) outro(s) associado(s); 
OBSERVAÇÃO 2: Comprovante de pagamento em nome de pessoa jurídica deverá 
ser comprovado o vínculo do associado com a empresa. 
b) estar homologado no relatório CNA da FENABB pela AABB que irá representar, 
ou como reforço (somente no caso de associado efetivo), devendo o reforço constar 
como homologado pela afiliada da qual é associado (AABB de origem); 
c) ter a idade mínima exigida pela modalidade na qual foi inscrito, completada até o 
último dia do ano da competição; 
d) não estar cumprindo suspensão imposta pelos órgãos de justiça da FENABB; 
e) cumprir as exigências deste Regulamento. 
§ 1º Se associado efetivo, basta a comprovação de uma mensalidade. 
Art. 13 É permitida a participação de associado não efetivo nas Jornadas, conforme 
estabelecido 
no Artigo 12, alíneas “a” a “e”, desde que: 



a) tenha se associado à AABB até o dia 31/12 do ano imediatamente anterior 
ao da competição ou tenha cumprido, comprovadamente, a carência por outra 
AABB. O nome do associado deverá constar na relação de associados enviada 
à FENABB até o dia 28/02 do ano da Jornada. 
DA PARTICIPAÇÃO DO DEPENDENTE DE ASSOCIADO 
Art. 14 Poderão participar das competições os dependentes de associados efetivos 
e não efetivos, desde que enquadrados nas normas da CASSI, ou seja: 
a) cônjuge ou companheiro(a); 
b) filho/filha(s), inclusive adotivo/adotiva(s), ou enteado/enteada(s) até completar 
24 anos de idade. Ao completar 24 anos, o dependente de associado deverá se 
tornar associado titular para participar das Jornadas, conforme Artigo 15 
deste Regulamento. 
Parágrafo único: Somente serão considerados como dependentes outros parentes 
cujo responsável possua guarda ou outro documento comprobatório, emitido pela 
Justiça ou órgão habilitado para tal (netos, sobrinhos, pais, avós, etc.). A declaração 
de Imposto de Renda, também, poderá ser utilizada como documento para 
comprovar a dependência, desde que acompanhada do recibo de entrega junto à 
Receita Federal. 
Art. 15 O dependente de associado que, por qualquer motivo, perder essa condição 
(ex-dependente), deverá associar-se à AABB como associado titular para participar 
das Jornadas, dispensada a necessidade de cumprir a carência exigida no Artigo 
13, alínea “a”, deste Regulamento. 
 
Link do regulamento, http://www.fenabb.org.br/wp-content/uploads/2019/01/RGC-
Fenabb-2019_20-REVISADO.pdf. 
 
- Havendo dúvidas, consultar o departamento de esportes, antes da inscrição. 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Todos os inscritos devem respeitar os regulamentos e seguir os protocolos de 

segurança, normatizados pelo clube em razão da pandemia. 

 

Além disso, obrigam-se os competidores a:  

 

- Os associados deverão utilizar máscara durante todo o tempo que estiverem no 

Clube, porém com o uso opcional da máscara durante a prática de atividades 

esportivas nos espaços permitidos. 

 

- Qualquer reclamação deverá ser efetuada, no mesmo instante, com o 

Responsável e em caso de impasse, será consultada imediatamente a Comissão 

Organizadora. 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
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